
แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคาํรับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตวัช้ีวดั) 

(....) รอบ 6 เดอืน 
( ) รอบ 9 เดือน 
(….) รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 15 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางวนัดี เอนกจํานงคพร ผูจัดเก็บขอมูล : นายทนงค  โพธิ 

โทรศัพท :   02 282 9009 – 15 ตอ 6070, 0 2282 0014 โทรศัพท : 02 282 9009 – 15  ตอ  6073 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
1 กองวิเทศสัมพันธ กําหนดใหมีเอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จัดทําสมรรถนะหลัก

และเอกสารประกอบสมรรถนะบุคลากรเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติใช
ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและใชกระบวนการจัดการความรูในการสรางความรู 
ความเขาใจในเรื่องเสนทางความกาวหนาแกบุคลากร เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และใชกระบวนการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือในการจัดการและประเมินสมรรถนะเพื่อวิเคราะหชองวางระหวางความรู 
ความสามารถ สมรรถนะหลักในปจจุบันเปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

2 กองบริหารงานบุคคลดําเนินการวิเคราะหชองวางระหวางสมรรถนะปจจุบันของบุคลากรกับสมรรถนะ
เปาหมาย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และจัดทํา
แผนการจัดการความรูใหสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรเสนออธิการบดีอนุมัติ 

3 กองวิเทศสัมพันธ ใชกระบวนการจัดการความรูในการสื่อสารทําความเขาใจและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานเรื่องสมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากร โดยใชชองทางไดแก 
หนังสือเวียน เอกสารเผยแพรความรู บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต KM เว็บไซตของกองวิเทศสัมพันธ การ
อบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4 กองวิเทศสัมพันธ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยนํากระบวนการจัดการความรูที่กําหนดไวมาทบทวนและ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความสอดคลองกับสมรรถนะหลักคานิยม และวัฒนธรรมองคกร ไดแก 
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ดานความรวมแรงรวมใจ ดานการใหบริการที่ดี 
และดานจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะที่ตองการ และใชกระบวนการจัดการความรูในการ
เผยแพรองคความรูผานชองทางตางๆ ไดแก หนังสือเวียน เอกสารเผยแพรความรู บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต 
KM เว็บไซตกองวิเทศสัมพันธ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณทํางานตลอดจนการอบรมประชุม 
สัมมนา และมีการประเมินผลกิจกรรมอยางครบถวนและตอเนื่อง 

5 กองวิเทศสัมพันธ มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบดวยหัวหนางานตางๆ ทําหนาที่ติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและจัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อนํา
ผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

6 กองวิเทศสัมพันธ มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทตางๆเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประจําป 
และใหลูกจางช่ัวคราวไดรับเงินรางวัล รวมทั้งมีระบบการคัดเลือกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกให 
ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน นอกนี้มหาวิทยาลัยยังมีการวิเคราะหและประเมินคางาน เพื่อกําหนดระดับตําแหนง



งานใหสูงขึ้น เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

7 กองวิเทศสัมพันธ ไดสรุปผลการดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัดเพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัยและนําเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2553  

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ดําเนินการไดสําเร็จ 

ครบถวน 1 – 2 ประเด็น 
ดําเนินการไดสําเร็จ 

ครบถวน 3 – 4 ประเด็น 
ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวน 5  ประเดน็ 

ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวน 6 ประเดน็ 

ดําเนินการไดสําเร็จ 
ครบถวน 7 ประเดน็ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวดั/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวดั น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

 

5 1 
 
 
 
 
                   
 
 

1 0.2551 

 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร ของกองวิเทศสัมพันธ 
2. จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
3. จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ ป 2552 เรื่อง ความรูในขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ทํางานของชาวตางประเทศ (Work permit) 
4. มีการจัดความรูใหเปนระบบ  โดยการจัดทําแฟมขอมูลรวบรวมความรู จํานวน 1  แฟม 
5. มีกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวบรวมองคความรู  จํานวน 1 ครั้ง 
6. มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผาน Website,  จัดทําเปนเอกสารคูมือ,  มี E-document 
7. มีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง  Web board  
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินการจัดความรู เรื่อง ความรูในขั้นตอนการขอใบอนุญาตทํางานของชาวตางประเทศ (Work permit) 
 

หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1 / 2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และบริหารจัดการความรูในองคกร ของกองวิเทศสัมพันธ 

2. จัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 



3. จัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ของกองวิเทศสัมพันธ ป 2552 เรื่อง ความรูในขั้นตอนการขอใบอนุญาต
ทํางานของชาวตางประเทศ (Work permit) 

4. มีการจัดความรูใหเปนระบบ  โดยการจัดทําแฟมขอมูลรวบรวมความรู จํานวน 1  แฟม 
5. มีกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวบรวมองคความรู  จํานวน 1 ครั้ง 
6. มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผาน Website,  จัดทําเปนเอกสารคูมือ,  มี E-document 
7. มีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง  Web board  

 
 

KM TEAM กองวิเทศสัมพันธ 

 


